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หนังสือรับรองผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
โดยการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินงาน         
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์  คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทน
นักศึกษา ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนศิษย์เก่า ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมิน จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับนี้ทุกประการ 
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คำนำ 

 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ซึ่งเป็นไปตามคู ่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) เพื ่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได ้ม ีการพัฒนามุ ่งส ู ่ว ิส ัยทัศน ์และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนามรณ์ของพระราชบัญญัติและ
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวม ตาม
ระบบคุณภาพและกลไกที่กำหนดขึ้น   โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
คุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของ
ตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับขีดความสามารถของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

5) เพื ่อให้ข้อมูลสาธารณะที ่เป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั ่นใจว่า คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด 

6) เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ) 

 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 วันท่ี 15 กรกฎาคม  2564 
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 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นคณะที่มีก่อตั้งและมีพัฒนาการยาวนาน

ตั้งปี พ.ศ. 2530 ในช่วงแรกเปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง 

ต่อมาได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 40 คน จำแนกเป็นบุคลากร 

สายวิชาการ 30 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 10 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จำนวน 5 หลักสูตร โดยได้รับงบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 3,767,030 บาท 

จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,403,090 บาท และงบประมาณรายได ้2,636,940 บาท 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อคณะได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และ

ยกระดับขีดความ สามารถในการแข่งขัน ตามเจตนารมณ์ตาม พรบ.การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยกำหนด (3) เพื่อคณะได้ทราบ
สถานภาพของตนเอง นำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ ตาม
จุดเน้นของคณะ และมหาวิทยาลัย (4) เพื ่อสะท้อนจุดแข็ง จุดที ่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดำเนินงาน นำไปสู ่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื ่อยกระดับขีดความสามารถของคณะ  
(5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจได้ว่าคณะสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด และ (6) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายใน เริ่มจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ทำการศึกษารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ ประชุมกำหนดกรอบการตรวจสอบและประเมิน เพื่อเตรียมความ

พร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้บริหารของคณะ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือประกอบการประเมินและสรุปผล พร้อมทั้งการ 

รายงานผลการประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน และ

การจัดทำรูปเล่มรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 3.3-1 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย 
นำเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลลัพธ ์
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน     
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 

8 4.31 4.75 3.49 4.32 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวจิัยและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00  5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ) 

3 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคป์ระกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.54 4.60 4.40 4.53 ระดับดีมาก 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินใน 5 องค์ประกอบ/18 ตัวบ่งชี้ ตามระบบประกัน

คุณภาพภายใน ของกลุ ่มมหาวิทยาลัยราชัฏ ในระดับดีมาก (4.53) โดยจำแนกผลการประเมินตาม

องค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานด้าน

ผลลัพธ์ผู้เรียน) อยู่ในระดับดี (4.32) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม)  

อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานด้านการบริการวิชาแก่สังคม) 

อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรฐานด้านศิลป 

วัฒนธรรมและความเป็นไทย) อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการ) อยู่ในระดับดี (4.00)  

ถ้าพิจารณาผลการประเมินตามมิติของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ พบว่าด้าน

ปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับดีมาก (4.54) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (4.60) และด้านผลลัพธ์ อยู่ใน

ระดับดี (4.40) 
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ตารางท่ี 3.3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ  
                  (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา 
จำนวน 

ตัว
บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นำเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลลัพธ ์
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 

8 4.31 4.75 3.49 4.32 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00  5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.00 3.75 3.94 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.54 4.60 4.29 4.49 ระดับดี 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดีมาก ดี  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินใน 5 องค์ประกอบ/18 ตัวบ่งชี้ ตามระบบประกัน

คุณภาพภายใน รวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชัฏ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม อยู่ในระดับดี (4.48) โดยจำแนกผล

การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาได้ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) อยู่ในระดับดี (4.32) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานด้านการวิจัย

และนวัตกรรม) อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานด้านการบริการ

วิชาแก่สังคม) อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรฐาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) อยู่ในระดับดีมาก (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

(มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ) อยู่ในระดับดี (3.94)   

 ถ้าพิจารณาผลการประเมินตามมิติของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ พบว่าด้าน

ปัจจัยนำเข้าอยู ่ในระดับดีมาก (4.54) ด้านกระบวนการ อยู ่ในระดับดีมาก (4.60) และด้านผลลัพธ์  

อยู่ในระดับดี (4.24) 
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จุดเด่นและแนวทางเสริมในภาพรวม 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. คณะ มีอาจารย์ที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 46.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ 

ร้อยละ 40 ถือเป็นความเข้มแข็งในศาสตร์ของคณะ ทั้งนี้ควรใช้ศักยภาพของอาจารย์เพื่อสร้างผลงานตา่ง 

ๆ ให้กับคณะเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการสร้างหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงทั้งสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร 

Up-Skill /Re-Skill /New-Skill และเป็นความต้องการของพื้นที่/สถานประกอบการ ตามเป้าหมายของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2. คณะ มีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ควรมีการเพ่ิม

ความเข้มข้นของการดำเนินการ โดยกำหนดทิศทางให้ชัดเจนทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี และแผนงานย่อยต่าง ๆ รวมถึงมีการกำกับติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการ

เป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ที่เป็นรูปธรรม  

    จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

1. คณะ ควรส่งเสริมและผลักดันในทุกหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื ่อส่งเสริมทักษะการ

ทำงานของนักศึกษา เชื่อมโยงสู่การสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้ องกับ

เป้าหมายในแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2561–2564 ที่คณะกำหนด 

2. คณะ ควรเร่งจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือหลักสูตร 

ร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ตามความเข้มแข็งของคณะ ทั้งนี้อาจทำในลักษณะชุดวิชาหรือโมดูล เพื่อให้

คล่องตัวในการจัดการเป็นหลักสูตร Upskill/Reskill หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื ่อขยาย

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่นักเรียนในช่วงอายุ 18–25 ปี เท่านั้น และสอดรับกับทิศทางความต้องการด้านกำลังคน

ของประเทศทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ เป็นการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาของให้คณะในอีกแนวทางหนึ่ง 

3. คณะ ควรทบทวนแผน (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่สอดรับกับการเป็น

พัฒนาสู่ “บัณฑิตนักนวัตกร” ทั้งในแง่ของการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์การเป็น การกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการที่เน้นวัดผลิตผลิตด้านการเป็นนวัตกร มากกว่า

จำนวนนักศึกษาหรือความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะ มีศักยภาพด้านการวิจัยสูงและมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี ทำให้มีงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอกจำนวนมาก มีผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยควรวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพี่เลี้ยง การทำวิจัยเป็นทีม 
การทำชุดโครงการวิจัย การถอดองค์ความรู้ในตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญในคณะ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นต้น 

   จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะ ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมกับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกำหนดเครือข่ายความ
ร่วมมือ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือ กิจกรรม และผลของการพัฒนาร่วมกันอยา่ง
ชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะทั้งด้านนักวิจัย ผลงานวิจัย และงบประมาณ
วิจัย 

2. คณะ ควรพัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ ตั้งแต่ การจัดทำผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับผลงานวิจัย การกำหนดผลลัพธ์หรือผลกระทบของการนำไปใช้

ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาระบบการติดตาม

ความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะ มีการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรขยายขอบข่ายงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้กับชุมชนเป้าหมาย พัฒนาการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกคณะ โดยมีการมีส่วนร่วมตั ้งแต่การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การกำกับติดตาม  

การประเมินผลความสำเร็จ รวมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำสู่การแก้ปัญหาให้

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. คณะ มีผลงานการบริการวิชาการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่หลากหลาย  

จึงควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับคณะ เช่น การพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้นที่ต่อยอดจากการให้บริการวิชาการชุมชนหรือการวิจัยเชิงพื้นที่ การจัดทำฐานข้อมูล
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สารสนเทศด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการของคณะผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

 คณะ มีการบูรณาการโครงการ สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน 2 รายวิชา กับการวิจัยของอาจารย์ จำนวน 2 เรื่อง และการบริการวิชาการ 

จำนวน 1 โครงการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมกับชุมชน นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมข้าว และเชื่อมโยงสู่

การวิจัยของอาจารย์   

   จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

 คณะ ควรมีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่

ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับแผนที่มีความชัดเจน และท้าทายการทำงาน มีการจัดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงแผนงานสู่หลักสูตรต่างๆ ในคณะด้วย 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

 1. คณะ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และเป้าหมายกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงพันธกิจของคณะเป็นอย่างดี 
และมีดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในคณะได้ชัดเจน 

2. คณะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเป็น
รูปธรรมทำให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการเลือกคู่เทียบควรกำหนดคู่เทียบที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและควรมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เพื่อจะได้นำแนวปฏิบัติมาใช้ใน  
การพัฒนางานที่ต้องการพัฒนาของคณะ เพ่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของงานของคณะ 

3. คณะ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ประการ ทำให้การบริหาร
จัดการของคณะเป็นที่ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามพันธกิจของคณะที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ควร
มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินครบทั้ง 10 ประเด็นธรรมาภิบาล  

4. คณะ มีการบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ส่งผลทำให้การบริหารจัดการคณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้
งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมสูงขึ้น ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้
หลักสูตรดำเนินการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพในมาตรฐานสากลมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป    

    จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

 1. คณะ ควรสร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการกับ
การทำงาน (WIL) โดยเน้นให้เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์ การเรียนรู้ของแตล่ะ
สาขา ในการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยคณะมี
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรในด้า น
ของกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ในการดูแลงานด้านสหกิจและโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์และดำเนินการตามขั้นตอนของการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีและเขียนรายงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
หรืออาจใช้ขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และการได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องสามารถนำมาใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต และพัฒนางานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และท่ีตั้ง 

ชื่อหน่วยงาน:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประวัติความเป็นมา:   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น 1 ใน 7 คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองพันธกิจ  
ด้านต่าง ๆ แก่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับ
การอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี 2 ปีต่อเนื่อง ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

วิทยาลัยครูใหม่เป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่มีผลให้คณะวิชา

เกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีการ

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มข้ึน 

 เมื ่อวันที ่ 12  ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี ่ยนชื ่อคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา 

คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  

5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

(วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช, วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) และ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จึงมีความพร้อมที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตร

และอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2564” อัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 ที่ตั้ง:  160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 0-7426-0272 โทรสาร 0-7426-0273 อีเมล์ agri@skru.ac.th  เว็บไซต์ 

https://agri.skru.ac.th/agri2020/index.php 

 

https://agri.skru.ac.th/agri2020/index.php
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา:  ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2564 
พันธกิจ:  1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
 3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
 5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 
ค่านิยมองค์กร:  AGRI-SMART 

A :  Achievement    หมายถึง มีความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

G :  Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

R :  Responsibility   หมายถึง ความรับผิดชอบ 

I  :  Information       หมายถึง ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล  

S :  Service mind   หมายถึง การบริการที่ด ี  

M :  Mastery  หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

A :  Attitude   หมายถึง การมีทัศนคติที่ด ี

R :  Relationships   หมายถึง การมีน้ำใจ เป็นพี่เป็นน้อง 

T :  Team work   หมายถึง การทำงานเป็นทีม 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กร:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการ

บริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ ซึ่งโครงสร้างการ
ทำงานภายในคณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. หลักสูตร ประกอบด้วย   
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
 1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

(วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช, วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  
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 มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร เป็นผู้บริหารจัดการ  

2. สำนักงานคณบดี  ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และงานสนับสนุนพันธกิจ
อุดมศึกษา โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้ 

 2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ 
หน่วยบุคคล หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที่ 

 2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการหน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน  ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานี
ปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพต้นแบบและห้องปฏิบัติการ 

โครงสร้างองค์กรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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โครงสร้างการบริหาร:   
โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
1) อ.ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2)  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4)  ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5) ผศ.ณิศา มาชู  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
6) ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
7) อ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
8) ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ. 

  สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
9) อ.ปิยะนันนท์ นวลหนูปล้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ. 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
10)  นางวริษฐา ตันติพงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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คณะกรรมการประจำคณะ 
1) อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2) ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4) รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) คุณอุกฤฌ น้านิรัติศัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6) คุณชูศักดิ์ จริงจิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7) ผศ.ณฐมน เสมือนคิด  ผู้แทนคณาจารย์ 
8) ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ผู้แทนคณาจารย์ 
9) ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  ผู้แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
10) อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง ผู้แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
11) นางวริษฐา ตันติพงศ์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์  - - 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  - - 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  - - 

4. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  - - 

5. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร  - - 

รวม 5 0 0 
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1.6 จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน 

588 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 

1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 80 - - 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 23 - - 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 52 - - 

4. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 353 - - 

5. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร 80 - - 

รวม 588 0 0 

                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2563 
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1.7 จำนวนบุคลากร 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 40 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 30 คน สายสนับสนุน จำนวน 10 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

1 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี รองศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 13 ม.ค. 2540 - 

2 ผศ.ดร.ครวญ บัวคีร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 14 ก.ค. 2536 - 

3 ผศ.สบาย ตันไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 10 มิ.ย. 2529 - 

4 ผศ.นพรัตน์ วงศ์หริัญเดชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

6 พ.ย. 2540 - 

5 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. การบรหิารการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

24 ม.ค. 2537 - 

6 ผศ.ณศิา มาชู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 1 ส.ค. 2539 - 

7 ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

1 มิ.ย. 2555 - 

8 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. เภสัชศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 21 พ.ค. 2553 - 

9 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรณัย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. ชีววิทยา - 1 ก.ค. 2552 - 

10 ผศ.ดร.คริษฐส์พล หนูพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 17 ต.ค. 2557 - 

11 ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Marine Life Science วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5 พ.ย. 2547 - 

12 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Molecular Biology วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1 ส.ค. 2540 - 
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ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

13 ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

9 ก.พ. 2558 - 

14 ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ อาจารย ์ Ph.D. Agronomy วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 19 ก.ย. 2537 - 

15 ดร.มงคล เทพรัตน ์ อาจารย ์ ปร.ด. สตัวศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 22 ต.ค. 2542 - 

16 ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์ อาจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

5 พ.ย. 2547 - 

17 ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล อาจารย ์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

22 ก.ค. 2562 - 

18 ดร .ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง  อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 9 พ.ย. 2552 - 

19 ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร อาจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์ วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1 พ.ย. 2559 - 

20 ดร.อวิกา ศิรริัตนากร อาจารย ์ Ph.D. Food Science วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

15 มิ.ย. 2538 - 

21 อาจารยส์ุเพ็ญ ด้วงทอง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

19 ก.พ. 2533 - 

22 อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ ์ อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 23 ก.พ. 2541 - 

23 อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 12 พ.ย. 2544 - 

24 อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์
8 ธ.ค. 2557 - 

25 อาจารยส์ันติ หมดัหมัน อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ - 
23 พ.ค. 2554 

23 ธ.ค. 2562 – 
22 ธ.ค. 2565 

26 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ ์ อาจารย ์ วท.ม. พืชศาสตร ์ - 27 ก.ย. 2553 - 
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ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

27 น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์ อาจารย ์ กศ.ม. การจดัการทรัพยากร
การเกษตร 

- 
15 ม.ค. 2552 

1 พ.ย. 2560 – 
31 ต.ค. 2564 

28 อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี ่ อาจารย ์ วท.ม. วาริชศาสตร ์ วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 3 ก.ค. 2557 - 

29 อาจารย์ปรยิากร สุจิตพันธ ์ อาจารย ์ บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตร ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

3 ก.ค. 2557 - 

30 Mr.Benoit Carette อาจารย ์ B.A. indetstrait production 
management 

- 
3 ต.ค. 2559 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 1 10 6 17 15 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 5 7 12 12 - 

รองศาสตราจารย์ - 1 - 1 1 - 

ศาสตราจารย์ - - - 0 - - 

รวม 1 16 13 30 28 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
หมายเหตุ   การนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

ระยะเวลาการทำงาน การนับจำนวนอาจารย์ 

9-12  เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนนุทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2563 

ตำแหน่ง จำนวน 
ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 
พนักงานประจำตามสัญญา 2 

รวม 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน้า 22 

 

ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนคุณวุฒ/ิตำแหน่งทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ

(จำนวนเรื่อง) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย์ 

1. วท.บ. เกษตรศาสตร ์ - 1 3 3 1 - - 5 

2. วท.บ. การเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ - 3 - 1 1 1 - 7 
3. วท.บ. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
- 2 3 3 2 - - 5 

4. ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร - 3 5 4 4 - - 12 
5. ทล.บ. การผลิตและการจัดการ

ผลิตภณัฑ์อาหาร 
- 3 2 2 3 - - 11 

รวม 0 12 13 13 11 1 0 40 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2563 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากร - - - 

งบดำเนินงาน 2,897,798.50 392,578.00 3,290,376.50 

งบลงทุน 267,300.00 - 267,300.00 

งบเงินอุดหนุน 215,900.00 - 215,900.00 

งบรายจ่ายอื่น 114,500.00 - 114,500.00 

รวมทั้งสิ้น 3,495,498.50 392,578.00 3,888,076.50 

 
ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากร 355,100 - 355,100 
งบดำเนินงาน 1,555,600 - 1,555,600 
งบลงทุน 388,840 - 388,840 
งบเงินอุดหนุน 64,400 1,403,090 1,467,490 
งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,636,940 1,403,090 3,767,030 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบงบประมาณ รายงานรายจ่ายจริงเทียบกบังบท่ีได้รับจดัสรร 
 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่  

หมายเลข ชื่ออาคาร 
37 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังเก่า) 
43 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 
54 อาคารวิจัยและปฏิบัติการสัตวบาล 
57 อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล 
62 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) 
- อาคารปฏิบัติการพืชสวน 

 
 



 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร    หน้า 24 
 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ (ต่อ) 

หมายเลข ชื่ออาคาร 
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 

52 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- อาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 
- อาคารเรียนชั่วคราว (สถานีปฏิบัติการสัตวบาล) 
- โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 2 หลัง อาคารชั่วคราว, โรงเรือน 
- โรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
- โรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สิ่งก่อสร้าง(ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก) 
- ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช 
- โรงปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 
- บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาแบบคอนกรีต 
- โรงเรือนเลี้ยงปลา 
- อาคารห้องน้ำซักและล้างขนาด 2x3x2.5 เมตร 
- โรงจอดรถบริเวณบ่อเลี้ยงปลา 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนคมุทรัพย์สินในระบบ MIS 

 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
  อัตลักษณ์:  “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน
และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ
ดำเนินชีวิต  ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

  
 

 

+ คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม 
ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 

+ กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี 
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เอกลักษณ์:  “พัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอาหาร” 
 
 
 
 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะควรส่งเสริมและผลักดันในทุกหลักสูตร มี

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน 

(Work Integrated Learning : WIL) หร ือสหกิจ

ศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมทักษะการทำงาน

ของนักศึกษา เช ื ่อมโยงสู ่การสร้างชิ ้นงานหรือ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับ

เป้าหมายในแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2564 ที่คณะ

กำหนด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กำกับให้หลักสูตร
จัดทำแผนการจัดการสอนแบบบูรณาการทำงาน 
และมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน 
ทำให้มีหลักสูตรเข้าร่วมในการสนับสนุนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. คณะควรเร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ หลักสูตรคู ่ขนาน 2 ปริญญา หรือ

หลักสูตรร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ตามความ

เข้มแข็งของคณะ ทั้งนี้อาจทำในลักษณะชุดวิชาหรือ

โมดูล เพ่ือให้คล่องตัวในการจัดการเป็นหลักสูตร Up 

Skilled/Re Skilled หร ื อระบบคล ั งหน ่ วยกิ ต 

(Credit Bank) เพื ่อขยายกลุ ่มเป ้าหมายที ่ ไม ่ ใช่

นักเรียนในช่วงอายุ 18-25 ปี เท่านั ้น ซึ ่งสอดรับ

นโยบายหรือทิศทางกำลังคนของประเทศทาง ด้าน

การเกษตรสม ัยใหม ่ และเป ็นการเพ ิ ่มจำนวน

นักศึกษาและงบประมาณให้คณะในอีกแนวทางหนึ่ง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการกำกับให้หลักสูตร
มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสามารถ
พัฒนาไปสู ่การจ ัดช ุดรายว ิชาสนับสนุนการ 
reskilled/ upskilled และการศึกษาทุกช่วงวัย 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอความชัดเจนในการ
ร่างประกาศของทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

3 .  คณะควรทบทวนแผนพ ัฒนาน ั กศ ึ กษา  

ทั้ง 3 แผน ประกอบด้วยแผนพัฒนานักศึกษาที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนาทักษะ 

นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้การ
ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนานั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ในหลักสูตร แผนพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ และแผนพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล 

และแผนพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจ ิท ัล  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. คณะควรประสานกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งร่วม

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่

เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล (IC3) สามารถ

สะท้อนความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของนักศึกษาได้

อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่เทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากล ( IC3) สามารถสะท้อน
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของนักศึกษาได้  
โดยเป็นความร่วมมือในการออกแบบชุดการ
ทดสอบสมรรถนะร่วมระหว่างสถาบัน 

5. คณะควรหาแนวทางในจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา

นักศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับรูปแบบและ

การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของนักศึกษา 

ทั ้งน ี ้อาจพิจารณาปรับเปลี ่ยนร ูปแบบการจัด

กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช ่น การ

จัดรูปแบบในระบบออนไลน์ เนื่องด้วยมีโครงการ

พัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในหลาย

โครงการไม ่ได ้ดำเน ินการตามแผน เน ื ่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Corona Virus 

2019 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการปรับรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ในระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ Corona 
Virus 2019 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. คณะควรวางแผนในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยสร้างความ

ร่วมมือ เช่น สร้างความร่วมมือกับจังหวัด หรือส่วน

งานที่เกี ่ยวข้อง และดึงงบประมาณงานวิจัยเชิง

พื้นที่ รวมทั้งคณะต้องผลักดันให้นักวิจัยได้พัฒนา

ศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาชุดโจทย์วิจัย

ตามแนวทาง และแผนงานวิจัยในการพัฒนาชุมชน

และประเทศ  

คณะมีการผลักดันให้คณาจารย์ภายในคณะฯ 
ออกไปสร ้ างความร ่วมม ือทางการว ิจ ัยกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตร เพื่อให้เกิดโจทย์วิจัยที่สามารถ
นำไปตอบโจทย์ชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง และ
พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

2. คณะควรผลักดันให้นักวิจัยยกระดับคุณภาพ

งานวิจัย จากการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประช ุม เป ็นการต ีพ ิมพ ์ ในวารสารระด ับชาติ  

นานาชาติ ที่ได้มาตรฐาน 

คณะมีการผลักดันให้คณาจารย์ภายในคณะฯ 
ทำงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี โดยคณาจารย์ที่ดำเนินการส่งผล
งานว ิชาการไปต ีพ ิมพ ์ในวารสารระด ับชาติ
สามารถนั้นสามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
จากทางมหาวิทยาลัยได้ 

3. คณะควรสนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยสู่

กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ และระบบทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพ่ือการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

คณะมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ภายในคณะฯ 
เข ้ าร ับการอบรมในเร ื ่ องความร ู ้ เ ก ี ่ ยวกับ
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ และระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา และยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้นำ
ผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการการคุ้มครองสิทธิ์ 
และระบบทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประจำทุกปี 

4. คณะควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย เพ่ือ

พัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ สาขาเฉพาะทางต่อไป 

คณะกำลังดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วย
วิจัยเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. คณะควรทบทวนแผนบริการวิชาการ ว่ามีการ

กำหนดประเภทของการบริการวิชาการให้ชัดเจน 

เช่น โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ , โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอ , 

โครงการบริการวิชาการตามพระราโชบาย และ

โครงการบริการวิชาการที ่ก่อให้เกิดรายได้  และ

กำหนดตัวชี้วัดเดิม และเพิ่มเติมตัวชี้วัดใหม่ สำหรับ

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมควรกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน มี

การกำกับดูแล ประเมินความสำเร็จระดับแผน ระดับ

โครงการให้ชัดเจน 

คณะได ้จ ัดบร ิการว ิชาการ โดยมีการกำหนด

ประเภทของการบริการวิชาการให้ชัดเจนมากขึ้น 

โดยมี 2 โครงการหลัก คือ 1. โครงการบริการ

วิชาการตามพระราโชบาย มีการบริการวิชาการ

ตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์ (ด้านพืช ด้านสัตว์ 

ด้านสัตว์น้ำ และด้านแปรรูป) และก่อให้เกิดรายได้

แก่เกษตรกร 2. โครงการ U2T เป็นบริการวิชาการ

ตามคำร้องขอของชุมชน และมีการกำหนดตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

2. คณะควรต่อยอดการบริการวิชาการสู่การวิจัย 

โดยกำหนดให้อาจารย์พัฒนาโจทย์วิจัย จากพื้นที่ 

และชุมชน เป้าหมาย โดยอาจผลักดันแนวทางนี้

ร่วมกับสถาบันวิจัย เพื่อให้อาจารย์สร้างผลงาน

คณะมีการต่อยอดการบริการวิชาการสู่การวิจัย 

โดยอาจารย์ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ววน. 2564  

จากการลงพื ้นที่บร ิการว ิชาการใน ต. ทุ ่งลาน  

อ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

บริการวิชาการรับใช้สังคมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงสู่

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อีก

ชอ่งทาง 

3. เนื ่องจากจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มที ่ลดลง

อย่างต่อเนื ่อง ส่งผลกระทบต่องบประมาณเงิน

รายได้ คณะควรเร่งผลักดันให้มีโครงการบริการ

วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ อาจอยู่ในรูปแบบการ

ฝึกอบรมระยะสั้น หรืออบรมเพื่อสร้างงานสร้าง

อาชีพเสริม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทำโครงการเพื่อ

ร่างหลักสูตรระยะสั ้นเพื ่อเป็นโครงการบริการ

วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณะ ควรทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินงานในพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยผู้บริหารของ

คณะ ซึ่งควรมุ่งเน้นงานทางด้านวัฒนธรรมความ

เป็นไทย การอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการเกษตร การทำเกษตรเชิงสร้างสรรค์

บนวิถีความเป็นไทย  

มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยผู้บริหารของ
คณะ มุ่งเน้นงานทางด้านวัฒนธรรมความเป็นไทย  
การอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตร การทำเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนวิถี
ความเป็นไทย 

2. จัดทำแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทยที่เชื ่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

คณะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (อนุรักษ์ ทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยมี

ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนที่ท้าทายการทำงาน มี

โครงการ/ก ิจกรรมและจ ัดสรรงบประมาณที่

เหมาะสม  

คณะได ้จ ัดทำแผนงานทำน ุบำร ุงศ ิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
เชื ่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ 
โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนที่ท้าทายการ
ทำงาน มีโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
ที่เหมาะสม 

3. มีการกำกับติดตามการทำงานตามแผน มีการ

ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผน และตัวชี้วัด

ระดับโครงการ เพื่อนำผลไปสู่การปรับปรุง พัฒนา 

คณะได้กำกับติดตามการทำงานตามแผน มีการ
ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผน และตัวชี้วัด
ระดับโครงการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ต่อยอดการทำงานด้านด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. คณะควรพัฒนากระบวนการในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะที่มีความเชื่อมโยง

พันธกิจกับยุทธศาสตร์ที ่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเมินความสำเร็จของวิสัยทัศน์เป็นระยะเพื่อจะ

ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน

ดิจิทัล แผนบริการวิชาการ แผนบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ที่เน้นผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายใน

ระดับที่เป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบมากกว่าการวัดใน

เชิงผลผลิต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการทบทวนและ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะที่มีความ
เชื่อมโยงพันธกิจกับยุทธศาสตร์ที่จะทำให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

2. คณะควรพัฒนาแผนกลย ุทธ ์ทางการเง ินที่

เชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ 

ทั ้งนี ้แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเน้นทั ้งด้านการ

บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมท ั ้ งการหารายได ้ผ ่านก ิจกรรมต ่าง ๆ เช่น  

การจัดบริการ หลักสูตรระยะสั้น การบริการวิชาการ 

ทุนว ิจ ัยจากภายนอก การสร ้างความร ่วมมือกับ

เครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านการเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

คณะได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

เชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ 

ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมทั้งการหารายได้ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ 

3. คณะควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร โดยกำหนดให้

หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่

ชัดเจน ซึ่งอาจประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำ กำกับ 

และดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ของการจ ัดทำแผนฯ ว ัตถ ุประสงค ์  ต ั วช ี ้ วัด

ความสำเร็จ ขั้นตอนการดำเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผล และคณะควรพัฒนาระบบในการกำกับ

ติดตาม เพื่อให้หลักสูตรดำเนินการตามแผน และ

ประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. คณะควรพัฒนาด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ส ัดส ่วนค่าใช ้จ ่าย ความคุ ้มค ่าของการบร ิหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต

บัณฑิตของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งโอกาสในการ

แข่งขัน โดยควรกำหนดวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วย วิธีในการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และโอกาสในการแข่งขันที่ชัดเจน 

คณะได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วน

ค่าใช้จ่าย ความคุ ้มค่าของการบริหารหลักสูตร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตของ

แต่ละหลักสูตร รวมทั ้งโอกาสในการแข่งขันกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ โดยกำหนดวิธีการ

วิเคราะห์ต ้นทุนต ่อหน่วย ว ิธ ีในการพิจารณา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน

ที่ชัดเจน 

5. คณะ ควรพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ทำให้ได้

แนวปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็น

ต่องานของคณะ เสาะแสวงหาความรู้โดยการค้นหา

แนวปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ม ี อย ู ่ ในต ั วบ ุ คคล (Tacit 

knowledge) และความรู้แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ (Explicit 

knowledge) มาประมวลจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่สู่การนำไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน แล้วนำประสบการณ์จากการนำไปใช้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสกัดองค์ความรู้มาบันทึกไว้ 

และปรับปรุงแนวปฏิบัติจนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ

เผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

ทั ้งในด้ายการปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการการ

เรียนรู้กับการทำงาน และการค้นหาโจทย์วิจัยเชิง

พ้ืนที่ 

6. คณะควรวางแผนการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะที่ครอบคลุมทั้งปีการศึกษา กำหนดวาระ

การประชุมที ่สอดคล้องกับรอบระยะเวลาการ

ดำเนินงาน เช่น วาระการนำเสนอแผนกลยุทธ์ และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำปฏิทินการ

ประช ุมคณะกรรมการประจำคณะท ี ่ม ีความ

สอดคล ้องและครอบคล ุมต ่อการรายงานผล

ดำเนินการประจำปี และมีการกำหนดวาระการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

แผนงานตามพ ันธก ิจต ่ าง ๆ รายงานผลการ

ดำเนินงาน รายงายผลการใช้งบประมาณ รายงานผล

การกำกับติดตาม ตามพันธกิจ รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ฯลฯ และกำหนดวัน

ประชุมให้ชัดเจน แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการเพ่ือ

ทราบและกำหนดเป็นวันประชุมของตนเอง รวมทั้ง

คณะควรกำกับติดตามให้มีการประชุม เป็นไปตาม

แผนที่กำหนด 

ประชุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 วธิีการประเมิน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน                   
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1975/2564 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
อาจารย์ศุภชัย  ดำคำ  กรรมการและเลขานุการ 

ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

2.1 การวางแผนและการประเมิน 
การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม โดยศึกษารายงานการประเมินตนเอง วาง

แผนการประเมิน ประชุมทำความเข้าใจเกณฑ์ประเมินร่วมกัน และแบ่งองค์ประกอบในการตรวจประเมิน
ให้แก่คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ  ประเมินองค์ประกอบที่ 5                  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  ประเมินองค์ประกอบที่ 2 และ องค์ประกอบที่ 3 
3) อาจารย์ศุภชัย  ดำคำ  ประเมินองค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 4  

         
2.2 การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

1) คณะผู้ประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ 
คณะผู้ประเมินรับฟังการบรรยายสรุปผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  
3) การสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทน
ศิษย์เก่า 

4) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่ างๆ  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

5) รายงานผลการประเมินด้วยวาจา 
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2.3 การดำเนินการหลังการตรวจเยี่ยม  
1) คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนำเสนอด้วยวาจา 

ให้ผู้บริหาร บุคลากร ของคณะทราบ และร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
2) สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์             

และนำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะ 
 
2.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1) ตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารหลักฐานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
มหาวิทยาลัย และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามความสอดคล้อง และตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  

2) สัมภาษณ์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3) การสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  
4) การสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทน
ศิษย์เก่า 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ระดับคณะ     

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม  

3.99 คะแนน 
19.94 

3.99 คะแนน 3.99 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 46.67 
14 

ร้อยละ 46.67 5.00 
30 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40  
13 

ร้อยละ 43.33 3.61 
30 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 
3 

ร้อยละ 60.00 3.00 
5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.32 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

7 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
  

2,000,000 
บาท 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5,838,239.00 
208,508.54 บาท  5.00 

28 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

5 คะแนน 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14.00 
ร้อยละ 46.67 5.00 

30 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 30 
  

4 
ร้อยละ 40.00 5.00 

10 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสรมิสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 100 
2 

ร้อยละ 100.00 
5.00 

  2 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำปี (ตบช.มรภ.สข.) 

ร้อยละ 60 
12 

ร้อยละ 75.00 3.75 
16 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5   4.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 3.86 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.53 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบ่งชี ้ 4.48 
ผลการประเมิน ระดับดี 
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ตารางที ่3.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   ปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช ้
3.51 - 4.50   ระดับด ี
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.32 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.53 ระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ  

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   ปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช ้
3.51 - 4.50   ระดับด ี
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.32 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 3.94 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.49 ระดับดี 
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ตารางท่ี 3.3-1 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย 
นำเข้า  

กระบวน 
การ  

ผลลัพธ ์
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช ้
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 8 4.31 4.75 3.49 4.32 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ) 

3 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.54 4.60 4.40 4.53 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 
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ตารางที่ 3.3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย 
นำเข้า  

กระบวน 
การ  

ผลลัพธ ์
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช ้
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 8 4.31 4.75 3.49 4.32 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.00 3.75 3.94 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.54 4.60 4.29 4.49 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานที่ 1 การผลิตบัณฑิต) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. คณะ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 46.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ร้อย

ละ 40 ถือเป็นความเข้มแข็งในศาสตร์ของคณะ ทั้งนี้ควรใช้ศักยภาพของอาจารย์เพื่อสร้างผลงานต่าง  ๆ 

ให้กับคณะเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการสร้างหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงทั้งสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร 

Up-Skill /Re-Skill /New-Skill และเป็นความต้องการของพื้นที่/สถานประกอบการ ตามเป้าหมายของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2. คณะ มีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ควรมีการเพ่ิม

ความเข้มข้นของการดำเนินการ โดยกำหนดทิศทางให้ชัดเจนทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี และแผนงานย่อยต่าง ๆ รวมถึงมีการกำกับติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของ 

การเป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ที่เป็นรูปธรรม  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

1. คณะ ควรส่งเสริมและผลักดันในทุกหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ  

การทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพื ่อส่งเสริมทักษะ 

การทำงานของนักศึกษา เชื่อมโยงสู่การสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับ

เป้าหมายในแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 2561–2564 ที่คณะกำหนด 

2. คณะ ควรเร่งจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือหลักสูตร

ร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ตามความเข้มแข็งของคณะ ทั้งนี้อาจทำในลักษณะชุดวิชาหรือโมดูล เพื่อให้

คล่องตัวในการจัดการเป็นหลักสูตร Upskill/Reskill หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อขยาย

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่นักเรียนในช่วงอายุ 18–25 ปี เท่านั้น และสอดรับกับทิศทางความต้องการด้าน

กำลังคนของประเทศทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ เป็นการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาของให้คณะในอีกแนวทางหนึ่ง 

3. คณะ ควรทบทวนแผน (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่สอดรับกับการเป็น

พัฒนาสู่ “บัณฑิตนักนวัตกร” ทั้งในแง่ของการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์การเป็น การกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการที่เน้นวัดผลิตผลิตด้านการเป็นนวัตกร มากกว่า

จำนวนนักศึกษาหรือความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 การวิจัย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะ มีศักยภาพด้านการวิจัยสูงและมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี ทำให้มีงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอกจำนวนมาก มีผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยควรวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพี่เลี้ยง การทำวิจัยเป็นทีม 
การทำชุดโครงการวิจัย การถอดองค์ความรู้ในตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญในคณะ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะ ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมกับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกำหนดเครือข่ายความ
ร่วมมือ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือ กิจกรรม และผลของการพัฒนาร่วมกันอยา่ง
ชัดเจนเพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะทั้งด้านนักวิจัย ผลงานวิจัย และงบประมาณวิจัย 

2. คณะ ควรพัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ ตั้งแต่ การจัดทำผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับผลงานวิจัย การกำหนดผลลัพธ์หรือผลกระทบของการนำไปใช้

ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาระบบการติดตาม

ความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะ มีการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรขยายขอบข่ายงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้กับชุมชนเป้าหมาย พัฒนาการบูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกคณะ โดยมีการมีส่วนร่วมตั ้งแต่การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การกำกับติดตาม  

การประเมินผลความสำเร็จ รวมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำสู่การแก้ปัญหาให้

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. คณะ มีผลงานการบริการวิชาการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่หลากหลาย  

จึงควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับคณะ เช่น การพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้นที่ต่อยอดจากการให้บริการวิชาการชุมชนหรือการวิจัยเชิงพื้นที่ การจัดทำฐานข้อมู ล
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สารสนเทศด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการของคณะผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 4 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

 คณะ มีการบูรณาการโครงการ สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน 2 รายวิชา กับการวิจัยของอาจารย์ จำนวน 2 เรื่อง และการบริการวิชาการ 

จำนวน 1 โครงการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมกับชุมชน นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมข้าว และเชื่อมโยงสู่

การวิจัยของอาจารย์   

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

 คณะ ควรมีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่

ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับแผนที่มีความชัดเจน และท้าทายการทำงาน มีการจัดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงแผนงานสู่หลักสูตรต่าง ๆ ในคณะด้วย 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

 1. คณะ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และเป้าหมายกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงพันธกิจของคณะเป็นอย่างดี 
และมีดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในคณะได้ชัดเจน 

2. คณะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเป็น
รูปธรรมทำให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการเลือกคู่เทียบควรกำหนดคู่เทียบที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและควรมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เพื่อจะได้นำแนวปฏิบัติมาใช้ใน  
การพัฒนางานที่ต้องการพัฒนาของคณะ เพ่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของงานของคณะ 

3. คณะ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทั ้ง 10 ประการ ทำให้การบริหาร
จัดการของคณะเป็นที่ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามพันธกิจของคณะที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ควร
มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินครบทั้ง 10 ประเด็นธรรมาภิบาล  

4. คณะ มีการบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ส่งผลทำให้การบริหารจัดการคณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้
งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมสูงขึ้น  ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้
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หลักสูตรดำเนินการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพในมาตรฐานสากลมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป    

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

 1. คณะ ควรสร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการกับ
การทำงาน (WIL) โดยเน้นให้เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์ การเรียนรู้ของแตล่ะ
สาขา ในการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยคณะมี
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรในด้าน
ของกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ในการดูแลงานด้านสหกิจและโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์และดำเนินการตามขั้นตอนของการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีและเขียนรายงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
หรืออาจใช้ขั้นตอนอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และการได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องสามารถนำมาใช้ใน  
การผลิตบัณฑิต และพัฒนางานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 
4.1 กำหนดการประเมิน 
   กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น.

  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ  

09.00 – 09.45 น. 
 

คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร  
ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณบดีฯ นำเสนอผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

09.45 – 10.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสาย
สนับสนุน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทน
นักศึกษาปัจจุบัน และตัวแทนศิษย์เก่า 

10.45 - 15.30 น.
  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
-องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 4 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
-องค์ประกอบที่ 2 และ องค์ประกอบที่ 3  
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
-องค์ประกอบ ที่ 5 
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 
มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ  พร้อมให้ข้อมูล 
ย้อนกลับและรายงานผลการประเมินฯแก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรด้วยวาจา 
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลการรับสัมภาษณ์ : คณบดี   
ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ      เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

  
1. ความภาคภูมิใจในการบริหารคณะ 

ความโดดเด่นคือ งานวิจัยและการบริการวิชาการ ชุมชนที่มีอยู่เป็นชุมชนที่ทำงานมาอย่าง

ต่อเนื่องชาวบ้าน เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างดี ในการขับเคลื่อนงานจึงค่อนช้างชัดเจน กล้าพูดได้เลย

ว่าคณะเกษตรมีความโดดเด่นในงานบริการวิชาการ โครงการ  U2T 1 ตำบล คณะรับ 2 ตำบล 

โครงการวิจัยมีการปรับเปลี่ยนให้อาจารย์นำงานวิจัยลงไปใช้ประโยชน์ งานบริการวิชาการที่จะลงไปใน

ชุมชนคือ งานโอท้อป และงานเกษตร โดยบูรณาการทุกศาสตร์ของคณะ ตัวอย่างงานวิจัยที่นำไปใช้

ประโยชน์ คือ กาแฟ ตั้งแต่กระบวนการปลูก จนถึงการแปรรูป อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัย ในขั้นตอน

การสร้างผู้ประกอบการ  

 สามารถสร้างนักศึกษาได้ในทรัพยากรที่จำกัด ถึงแม้นักศึกษาแรกเข้าจะมีความรู้ความสามารถ ที่

ไม่มากนัก บุคลาการทุ่มเทให้กับการทำงาน 

2. ประเด็นปัญหาในการบริหารงานที่ผ่านมา 

ขาดบุคลาการทำงานในสถานีต่าง ๆ จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพอาจารย์ที่สามารถทำงาน  ด้าน

การบูรณาการศาสตร์ได้  

3. สิ่งท่ีอยากทำในอนาคต 

สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการทำงาน หางบประมาณ หางานให้ จากเป้าหมายสร้าง

บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ คณะจึงพยายามสร้างกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา และ

จัดทำระเบียบเงินรายได้เพ่ือการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา  
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ผลการรับสัมภาษณ์ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ      เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 

1. ปีท่ีผ่านมาในฐานะท่ีดูแลงานวิชาการและประกันคุณภาพคืออะไร 

 ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความขาดประสบการณ์ของผู้บริหารเองจึงทำได้ไม่ดีมากในปีที่ผ่านมา แต่

หลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้ประเมินและนำมาแก้ไขในปีนี้ เรื่องของระบบกลไก การกำกับติดตาม การ

ส่งเสริมต่าง ๆ  ในปีที่เมื่อปีกระบวนการต่าง ๆ ที่ดีขึ้น ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานของคณะดีขึ้นส่งผลไป

ถึงนักศึกษาที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้น มีการกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาอย่างชัดเจน ตอบโจทย์การทำ

ประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ จึงดีกว่าปีที่ผ่านมา  

2. สิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 

เรื่องของระบบการกำกับติดตาม ทางคณะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ในประเด็นต่ าง ๆ ตาม

ข้อเสนอแนะที่เยอะมาก ทำให้การกำกับติดตามอาจไม่ครบในทุกข้อเสนอแนะ อาจจะด้วยเรื่องของโควิด

หรือเรื ่องต่าง ๆ ทำให้เรากำกับติดตามได้มาทุกตัวบ่งชี้ จึงได้มีการปรับตัวชี้วัดปรับตัวกิจกรรมให้ 1 

โครงการสามารถตอบได้ทุกตัวบ่ชี้ พยายามทำให้แผนปฏิบัติราชการมีความกระชับมากข้ึน  
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ผลการรับสัมภาษณ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ      เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 

1. ความประทับใจในการทำงาน 

 สามารถผลักดันให้อาจารย์ในคณะได้รับทุนวิจัยที่มากขึ้น มีงานวิจัยที่ได้โจทย์มาจากการบริการ

วิชาการที่ผ่านมา เป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน มีคณะทำงานช่วยกันดูแล

ผลักดันให้อาจารย์ทำงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. สิ่งท่ีอยากปรับปรุงพัฒนา 

 ตอนนี้การดำเนินงานด้านนี้ยังดีและโดดเด่น แต่ต่องไปหากจำนวนนักศึกษาน้อยลง ภาระงาน

สอนน้อยลง ก็อยากช่วยผลักดันการบริการวิชาการให้มีผลเทียบเท่ากับการเรียนการสอน เพ่ือเป็นกำลังใจ

ให้กับอาจารย์  
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ผลการรับสัมภาษณ์ : ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
1. ความประทับใจหรือจุดเด่นที่มีต่อคณะโดยภาพรวม  

1.1  บุคลากรมีความผูกผัน ทำงานอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมงาน ทุกคนสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน มีบุคลากรสายสนับสนุนคอยดูแลช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 

1.2  อาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บุคลากรสายสนับสนุนสร้างความโดดเด่น
มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่บริการได้อย่างรวดเร็ว 

1.3 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง บุคลากรมีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.4  การจัดการเรียนการสอน มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่มีความสะดวก

รวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งไม่มีปัญหาในการใช้บริการ 
1.5  การทำงานได้รับความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบุคลากร สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

บริหารทุกท่านรับฟังปัญหาและอุปสรรคและให้คำปรึกษาได้ดี เข้าใจสภาพการทำงานที่เป็นแบบพ่ีน้อง 

2. สิ่งท่ีควรพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารคณะ 
งบประมาณด้านการวิจัย คณะควรผลักดันให้มากขึ้น ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

เพ่ือบูรณาการศาสตร์ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ 
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ผลการรับสัมภาษณ์ : ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 

1. บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
1.1 การใช้ศักยภาพในการมีส่วนร่วมโดยตรง 

คณะได้ให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นเรื่องการวิจัยด้านอาหาร โดยมี
การเสนอของบประมาณเพื่อยกระดับของกลุ่มชุมชน เช่น การผลิตส้มแขก กัมมี่เยลลี่ เพื่อยกระดับให้
สามารถจำหน่ายในระดับพรีเมี่ยม และในส่วนของนักศึกษาได้สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตอาหารให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
จำหน่ายได้ โดยการเน้นวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งคณะเป็นองค์กรชั้นนำ
ด้านการเกษตรและอาหาร โดยเห็นได้จากการจดอนุสิทธิบัตรการจัดการด้านอาหารจำนวน 4 ผลงาน และ
ด้านการเกษตร โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีเอกลักษณ์ 

1.2  การขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอน 
คณะมีความมุ่งม่ันทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา โดยนักศึกษามีผลงานด้าน 

Food science มีการนำเสนอผลงานเพ่ือส่งเข้าประกวดโครงงานในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลที่ 
1 ในระดับมหาวิทยาลัย  และได้รางวัลที่ 2 ในระดับภูมิภาค เป็นหลักฐานเชิงประจักร์ที่ทำให้คณะมุ่งมั่น
พัฒนาทั้งบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

1.3  องค์กรชั้นนำที่เห็นผลเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 
1.3.1 คณะเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมี 2 – 3 กลุ่มที่สัมผัสเองคือ กลุ่มเครื่องแกง  

ซึ่งได้ให้ความรู้ในด้านสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณค่าโภชนาการ ได้จัดทำฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ
ยอดให้กับชุมชน สามารถสร้างโรงเรือน ให้ความรู้ในด้านการวางแผน โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในการประสานงานต่าง ๆ ร่วมกัน จดทำให้ชุมชนได้รับความรู้ สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
ใช้แบบไหน จนชาวบ้านมีความมั่นใจในสินค้าที่จำหน่าย เช่น ส้มแขกหยี ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่
ให้บริการวิชาการ 

1.3.2  คณะได้บริการวิชาการ 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งลาน และตำบลโคกม่วง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ 
โดยสนับสนุนในการให้คำปรึกษาทักษะทางด้านการเกษตรแปรรูป ควบคู่กับการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความโดดเด่น เช่น ปลูกกาแฟในสวนยางพารา มีการนำผลผลิตมาแปรรูปในเชิงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
การนำเศษวัสดุกาแฟมาต่อยอดมีเกษตรกรเห็นผลการดำเนินงาน โดยในปีแรกมีผลผลิตออกมา และมี
ราคาดีกว่ายางพารา ปีต่อมาจึงมีเกษตรกรมาขอร่วมปลูกกาแฟกันเยอะขึ้น 

1.3.3  การบริการวิชาการใน ต.ทุ่งลานเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กัน โดยทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาใน
การลงพ้ืนที่เพ่ือทำในเชิงบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ทางคณะได้
ร่วมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชน ทำให้ทั้งนักเรียนและครูได้มีอาหารในการร่วมกันบริการวิชาการ และใน 
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ต.เกาะแต้ว มีการจัดทำผ้าพ้ืนเมืองในชุมชนหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 (ตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ) เพ่ือช่วยเกตรกร
ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดทำหน่ายให้แก่คนใน
ชุมชน  การส่งเสริมอาชีพหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เช่น การปลูกผักในพ้ืนที่ท้องนา การขุดบ่อปลา  

1.3.4  การจัดกิจกรรม OTOP เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการเกษตร มีการจ้างงานนักศึกษา และ
ศิษย์เก่าเพ่ือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เพ่ือจัดรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยยกให้ทางหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้ออกแบบกิจกรรม ซึ่งคณะได้ดำเนินการให้คลอบคลุมในทุกหลักสูตร  

 

2.  การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน 
2.1 คณะนี้คณะอยู่ในชวงการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง โดยมีกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบระยะเวลา 
2.2 ผู้บริหารคณะได้ดำเนินการแจ้งให้แก่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่ง 

3.  ข้อเสนอแนะ 
 อยากให้คณะได้ทบทวนการเพ่ิมอัตรากำลังตามจำนวนภาระงานที่ได้รับและให้ความเหมาะสมกับงาน 
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ผลการรับสัมภาษณ์ : ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง    เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
1. คุณลักษณะท่ีโดดเด่นของบัณฑิต  

1.1  บัณฑิตเป็นคนมีน้ำใจ  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
1.2  บัณฑิตมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงาน 
1.3  บัณฑิตมีวิธิการในการวางแผนงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีได้ 

2. สิ่งท่ีอยากให้คณะพัฒนา 
2.1  ควรกล้าแสดงออก 
2.2  ควรกล้าตัดสินใจ 
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ผลการรับสัมภาษณ์ : ตัวแทนผู้ปกครอง 
ผู้สัมภาษณ์ : อาจารย์ศุภชัย ดำคำ     เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
 
1. เหตุผลในการส่งลูกมาเรียน 

- มีหลักสูตรทางด้านการเกษตร ที่สามารถมาต่อยอดอาชีพเกษตรกรที่ทำอยู่  

2. จุดเด่นของคณะ 
- มีหลักสูตรทางด้านการเกษตร ที่สามารถมาต่อยอดอาชีพเกษตรกรที่ทำอยู่  
- อาจารย์ในหลักสูตร มีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3. ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา 
   - เน้นการปฏิบัติจริงในแปลงในพ้ืนที่การเกษตรมากกกว่าการเรียนในห้องเรียน  

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
   - การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักศึกษา  
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ผลการรับสัมภาษณ์ : ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
ผู้สัมภาษณ์  : อาจารย์ศุภชัย ดำคำ    เวลา : 09.45 - 10.45 น. 
สถานที่ : ประเมินผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
1. จุดเด่นหรือความประทับที่มีต่อคณะ 

- สื่อ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน มีเพียงพอในการเรียน 
- มีรายวิชาปฏิบัติให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้จริง 
- เมื่ออุปกรณ์ทางการเกษตรพ้ืนฐาน เช่น จอบ มีด ชำรุด ก็ได้เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมเบื้องต้น 

2. ทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา 
- การพัฒนาความพร้อมและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้  
 

 
 


